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Český bridžový svaz  

         Italská 209/17 

Praha 2  
120 00  

IČ: 00443000  

ucbs@seznam.cz  

Zápis ze schůze Výboru ČBS za dne 10. 2. 2020 

1.) Výbor ČBS se sešel 10. 2. 2020 ve složení: Milan Macura (předseda), Pavel Teňak, Adam 
Janas a Adam Kubica. 

2.) Předsedající schůze Milan Macura zahájil schůzi v 19:05. Proběhla volba zapisovatele. 

Zapisovatelem byl zvolen Adam Janas. (A: 4, N: 0, Z: 0) 

3.) Adam Kubica informoval Výbor ČBS o práci na finalizaci překladu pravidel. Ke dni 10. 2. 
2020 jsou korekce Dušanem Šlachtou zpracovány z 1/3. 

4.) Výbor ČBS projednal komentář Michaela Humpála ke Klasifikačnímu řádu. Výbor zvážil veškeré 

argumenty zástupců klubů k nutnosti registrace hráčů do ČBS pro přidělování KB za klubové soutěže. 
Výbor rozhodl o zrušení nutnosti registrace všech hráčů v neregistrovaných soutěžích (udělují se KB), 

ponechává však nutnost registrace všech hráčů jako plných členů v registrovaných soutěžích (kde se 
přidělují SB) – jsou vyjmenovány na webu ČBS/Soutěže/Struktura soutěží ČBS. Výbor ČBS opraví 

formulaci v Klasifikačním řádu nejpozději do konce března 2020 – klasifikační body přidělené v soutěžích 

od začátku roku budou plným členům ponechány. 
Definici tuzemského hráče doplní Výbor ČBS do Soutěžního řádu na základě předpisů EBL Bona Fide 

Residence, ostatní hráči jsou považováni za zahraniční hráče. Výbor ČBS bude v roce 2020 pracovat na 
systému klasifikace pro rekreační hráče, aby byl motivační a umožnil hráčům lepší porovnání v rámci své 

výkonnostní kategorie. V rámci ČBS, EBL i WBF funguje reciprocita, a pro všechny hráče tak platí stejná 
pravidla. Registrací hráčů v ČBS chrání organizátoři sami sebe před případnými obtížemi a mohou využít 

orgánů a předpisů nadřazené organizace, včetně účasti na zahraničních soutěžích. Zahraniční hráče není 
nutné v neregistrovaných soutěžích a národních Funbridge turnajích registrovat do matriky, 

v registrovaných soutěžích jsou nutné základní údaje pro zadání do matriky: celé jméno, pohlaví, ročník 

narození, klub je nastaven na ZAH. (A: 4, N: 0, Z: 0)  
 

5.) Výbor ČBS projednal termíny soutěží v podzimní části sezony. Kalendář akcí bude zveřejněn na 
webu czechbridge.cz se všemi dostupnými informacemi. Výbor ČBS schválil dodatečnou žádost BK 

Pardubice o pořádání VC Perníkový Tref v sezoně 2020. Organizátoři v sezoně 2019 oznámili Výboru ČBS 
ukončení organizace této soutěže a proto nebyla VC Perníkový Tref zařazena do termínovníku. Termín 

konání a podrobnosti k soutěži zveřejní Výbor ČBS na stránkách ČBS, jakmile obdrží informace od BK 
Pardubice. (A: 4, N: 0, Z: 0) 

 

6.) Výbor ČBS projednal účast na juniorských reprezentačních akcích pro rok 2020. Ačkoliv se ani 

jeden z týmů U26 a U16 nekvalifikoval na MS přímo, ČBS dostal od WBF pozvánku pro obě družstva. ČBS 

vyšle tým U26 ve složení Michael Botur, Erik Klemš, Martin Melčák a Jakub Vojtík. Účast týmu U16 se 

aktuálně projednává. Účast na MS týmů ovlivní také nominaci na ME párů, které přímo navazuje na MS 

týmů. Díky podpoře WBF pro tým U26 může ČBS podpořit také 2 páry v kategorii U26 na ME párů. Výbor 

nominoval páry Veronika Dolanská – Barbora Kupková a Jan Kindl - Robert Kvaček. V kombinaci se mohou 

tito hráči účastnit také ME párů MIX, každý z turnajů se koná 2 dny. V kategorii U21 se jedná pouze o 

možnost účasti v párovém ME, které je v případě neúčasti na ME párů MIX pouze dvoudenní. Výbor bude 

http://www.czechbridge.cz/tournaments/122
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konzultovat s trenéry a hráči o výhodnosti případné účasti v této kategorii. Přípravné soutěže s podporou 

svazu jsou Frankfurt Cup pro kategorii U16 a White House Junior Internationals pro U21 a U26. (A: 4, N: 0, 

Z: 0) 

 
7.) Výbor ČBS projednal podporu nově vzniklé kategorie U31. Výbor ČBS aktuálně neplánuje finančně 

podporovat účast hráčů na akcích v této kategorii. Hráči se mohou účastnit na vlastní náklady. Mohou 

požádat o administrativní pomoc Výbor ČBS se zajištěním účasti. (A: 4, N: 0, Z: 0) 

 
8.) Výbor ČBS projednal nutnost aktualizace Disciplinárního řádu. Výbor ČBS projedná s odborníky 

případnou možnost překladu disciplinárního řádu jiného bridžového svazu. Na tvorbě Disciplinárního řádu 

se musejí podílet odborníci z řad právníků či osob s relevantními zkušenostmi. Výbor ČBS vyzývá 

potenciální zájemce, aby se přihlásili Výboru ČBS na ucbs@seznam.cz. Na úpravu DŘ alokoval Výbor ČBS 

částku 20 000 Kč. (A: 4, N: 0, Z: 0) 

 
9.) Výbor ČBS projednal uzavření pracovních smluv a odsouhlasil podmínky pro všechny zaměstnance 

stejné, jako tomu bylo v roce 2019. (A: 4, N: 0, Z: 0) 

 

10.) Předsedající Milan Macura ukončil schůzi v 21:35. 

 

Za Výbor ČBS sepsal Adam Janas, v Praze, dne 10. 2. 2020 

 

 

 

________________________    ________________________ 

Zapisovatel: Adam Janas     Předsedající: Milan Macura  
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